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Здружението за развој на младинскиот шах “КРАЛ” од Струга организира 
Меѓународен младински турнир во шах 

 
“ЕЗЕРСКА КРАЛИЦА 2019” 

 
А Турнир - натпреварувачи со возраст до 18 години (родени 2001 и помлади) 
Б Турнир - натпреварувачи со возраст до 14 години (родени 2005 и помлади) 
B Турнир - натпреварувачи со возраст до 10 години (родени 2009 и помлади) 

 
1. Турнирот ќе се одржи од 07.09.2019 до 09.09.2019 година во хотел “ДРИМ“ во Струга. 
 
2. Право на учество имаат сите млади шахисти со стандарден ФИДЕ рејтинг не поголем од 2200 поени и 
возраст до 18 години (А Турнир), до 14 години (Б Турнир) и до 10 години (В Турнир). 
Организаторот го задржува правото да покани и други учесници со рејтинг до 2200 поени. 
 
3. Се игра по Швајцарски систем од 7 кола, според Правилата на ФИДЕ за стандарден шах. Турнирот А ќе се 
рејтингува во ФИДЕ, додека Турнирите Б и В само доколку се исполнат условите за рејтингување. 
Организаторот го задржува правото да спои два турнири. 
 
4. Темпо на игра е 60 минути по играч со бонификација од 30 секунди за секој одигран потег, почнувајќи од 
првиот. Запишувањето потези е задолжително до крајот на партијата. Организаторот обезбедува шаховски 
комплети за сите учесници. 
 
5. Партиите ќе се играат по следниот распоред: 
 

1 коло 7 септември (сабота) 12:00 

2 коло 7 септември (сабота) 17:00 

3 коло 8 септември (недела) 09:00 

4 коло 8 септември (недела) 13:30 

5 коло 8 септември (недела) 17:30 

6 коло 9 септември (понеделник) 09:00 

7 коло 9 септември (понеделник) 13:30 

 
Организаторот го задржува правото за измени на распоредот за играње, за што натпревачувачите ќе бидат 
навремено известени. 
 
6. Уписнина за учество на турнирот изнесува 900 ден (15 евра). 
 
7. Пријавување за учество на е-mail: kral2019@yahoo.com и gabriela.koskoska@gmail.com најдоцна до 
01.09.2019 год. Списокот на учесници ќе се објавува на http://chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=MKD. 
 
8. Пријавените учесници задолжително треба да го потврдат учеството на турнирот со своето присуство во 
салата за игра во хотел “ДРИМ“ во Струга, најдоцна до 11:00 часот на 07.09.2019. 
Техничката конференција ќе започне на 07.09.2019 во 11:00 часот. 
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9. Организаторот обезбедува пехар за победниците на трите турнира и медали за возрасните категории до 8 
и 10 години (В Турнир), до 12 и 14 години (Б Турнир) и 16 и 18 години (А Турнир), како и дипломи за учество 
за сите натпреварувачи. 
 
10. Вкупниот награден фонд изнесува 41.500 ден (670 евра): 
 
А Турнир: 

1 место........................................................................................................... 6.000 денари  
2 место........................................................................................................... 5.000 денари  
3 место........................................................................................................... 4.500 денари 

 Најдобар играч oд Струга.......................................................................... 1.200 денари 

 Најдобар играч до 16 години.................................................................... 1.200 денари 

 Најдобра шахистка..................................................................................... 1.200 денари 
Б Турнир: 

1 место........................................................................................................... 4.000 денари  
2 место........................................................................................................... 3.500 денари  
3 место........................................................................................................... 3.000 денари  

 Најдобар играч од Струга…………............................................................... 1.200 денари 

 Најдобар играч до 12 години.................................................................... 1.200 денари 

 Најдобра шахистка..................................................................................... 1.200 денари 
В Турнир 

1 место........................................................................................................... 2.000 денари  
2 место........................................................................................................... 1.500 денари  
3 место........................................................................................................... 1.200 денари 

 Најдобар играч од Струга…………............................................................... 1.200 денари 

 Најдобар играч до 8 години...................................................................... 1.200 денари 

 Најдобра шахистка..................................................................................... 1.200 денари 
 
11. Наградите се делат по Хортов систем, а при делба на место одлучува: 

1. Бухолц (-1),  
2. Бухолц,  
3. Поголем број победи, 
4. Прогрес. 

 
Играч може да освои само една награда - поголемата. 
 
12. Свечено затворање на турнирот и доделување на награди ќе се одржи 30 минути по завршување на 
последното коло. 
 
13. Цена на полн пансион со ноќевање во хотел “Дрим“ е 25 евра на ден по лице во двокреветни, трокреветни 
и четворокреветни соби. Оваа цена важи за ноќевања на 6, 7, 8 и 9 септември 2019 г. 
 
14. Информации за сместување и резервации за хотелот: 
Хотел Дрим****, Кеј Борис Кидрич бр.51, 6330 Струга 
Tel: +389 46 785 800, Fax: +389 46 780 460, Mob: +389 70 347 269, E-mail: hdrim@t-home.mk,  
URL: www.drim.com.mk, Skype: hotel.drim1, facebook.com/hoteldrim, twitter.com/hoteldrimstruga 
 
 

Струга, јули 2019                                                                                                           Организатор 
                                                                                                                     ЗРМШ “КРАЛ“ Струга 
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